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Unim cauzele care contează cu
oamenii cărora le pasă!

cuvânt de început

“

Suntem un grup de prahoveni convinși că putem schimba
comunitatea la noi acasă. Ne pasă de ceea ce se întâmplă în jurul
nostru, vrem să vedem oamenii fericiți și ne dorim ca inima Prahovei
să rămână vie.
De aceea acționăm prin proiectele pe care le realizăm și îi inspirăm
pe cei din jurul nostru să facem împreună schimbarea pe care ne-o
dorim. Toți avem ceva de oferit, iar exemplul nostru face diferența.
Adunăm resurse (cunoștințe, bani, timp comunitar, încredere),
aducem oamenii împreună, găsim soluții și oferim susținere pentru
realizarea lor.
Punem la dispoziția oricărui prahovean posibilitatea de a se implica
și de a face schimbarea pe care și-o dorește, fie prin evenimente
filantropice, fonduri tematice sau fonduri numite.
Credem că binele începe cu fiecare dintre noi.
Isabela Alexe – Director Executiv

echipă
Isabela Alexe – Director executiv
isabela@fundatiacomunitaraprahova.ro
Bianca Dăniță – Manager de programe
bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro
Mădălina Tuinete - Coordonator programe tineret
Claudia Stan – Contabil

board
Consiliul Director al Fundației Comunitare Prahova reprezintă o echipă
unită de oameni care doresc să facă o schimbare strategică și pe termen lung
în comunitate.
Daniela Burlacu - Membru Consiliul Director și Membru Fondator FCPH, Profesor Limba
și Literatura Română;
Cristina Moraru - Membru Consiliul Director, Antreprenor Fondator CCMC Advertising;
Corina Petcu - Membru Consiliul Director, Manager Resurse Umane Baupartner
Luiza Bunbănac - Membru Consiliul Director, Director General WYL FM;
Bianca Danilov - artist plastic, antreprenor ROENGG Consulting;
Camelia Sandu - consilier OTIMMC Ploiești;
Ina Stan - Membru Consiliul Director și Membru Fondator FCPH, Director
Economic WYLZE Logistic și DAAS;
Dan Alexe - reprezentant membri fondatori , asistent social;
Corneliu Eugen Moraru – Consilier, Inginer, Fondator Iubesc Ploieștii.

misiune și viziune
Misiunea Fundației Comunitare Prahova este de a mobiliza și distribui
resurse în beneficiul inițiativelor de dezvoltare comunitară și a liderilor
din comunitatea prahoveană.Prahova sunt: Transparenţa, Profesionalismul,
Impactul pe termen lung, Creşterea calităţii vieţii.
Valorile Fundației Comunitare Prahova:
Integritate: FCPH este o organizatie apolitica, dedicata dezvoltarii
comunitatii. Organizatia si membrii sai sunt integri, devotati, atat in
activitatea FCPH cat si in societate. Activitatile sunt realizate cu transparenta
si daruire, cu respect fata de donatori si beneficiari.
Filantropie: Activitatea FCPH porneste din daruire, respect, bunatate,
in raport cu comunitatea pe care o servim.
Incredere: Activitatea Fundatiei Comunitare Prahova se bazeaza pe
incredere reciproca in comunitate si parteneri. Membrii FCPH
Lucreaza deliberat si responsabil, generand incredere.
Capacitare: Abordarea Fundatiei se bazeaza pe principiul de a-si
invata beneficiarii sa „pescuiasca”. Cultivam increderea si capacitatea
acestora de a actiona independent, de a descoperi si de a pune in valoare
potentialul propriu.
Responsabilitate: Membrii FCPH isi asuma proiectele si misiunea
Fundatiei, sunt persoane responsabile in societate si pun pret pe
calitatea muncii, acorda valoare proiectelor si finalitatii lor.
Lucrul în echipă: Rezultatele FCPH au la baza efortul sustinut, continuu si
comun al membrilor, animati de aceleasi scopuri si valori.
Angajament pentru schimbare pe termen lung: FCPH gandeste si actioneaza
pentru viitor, actionand sistematic, perseverent, generand
schimbare durabila, pe termen lung.
Principalele obiective ale Fundaţiei Comunitare Prahova sunt:
1. Fundația Comunitară Prahova va contribui la dezvoltarea societății civile
din Prahova prin identificarea, susținerea, promovarea liderilor și ONGurilor din comunitate.
2: Fundația Comunitară Prahova va contribui ca județul Prahova să devină
o comunitate în care tinerii și copiii sunt susținuți în procesul dezvoltării,
beneficiază de sprijin pentru promovarea și cultivarea inițiativelor.
3: Fundația Comunitară Prahova va contribui la creșterea numărului de
inițiative locale de mediu, înfrumusețare urbană, design urban, dezvoltare
și activare a spațiilor verzi.
4: Fundația Comunitară Prahova își propune să dezvolte spiritul filantropic
în județ atât prin crearea deoportunități pentru donații mici, medii și mari,
cât și prin activități inspiraționale pentru încurajarea actului filantropic.

cum te poți implica?

Fundația Comunitara Prahova (în judetul nostru si peste tot în lume)
este o platformă pentru comunitate, o organizație prin care acea
comunitate la care visăm să devină realitate.
Pornim de la convingerea că lumea în care trăim este mai
bună în măsura în care oamenii fac lucrurile mai bine împreună.
Totul ține de implicarea, participarea și de inițiativa celor curajoși și
harnici. Iar Fundația Comunitară oferă o oportunitate de implicare
oricui dorește să facă o schimbare.
În cadrul programelor dezvoltate de Fundația Comunitară
Prahova nu oferim ajutorul, suportul financiar și de expertiză la
întâmplare. Urmărim o schimbare pe termen lung, o colaborare de
durată și dezvoltarea de programe sustenabile.
De ce să te implici în comunitate prin FCPH?
1. Transformăm generozitatea într-o experiență frumoasă.
Donăm împreună pentru cauze care contează, cunoaștem oameni ca
noi, cărora le pasă, care își pun întrebări, care ar vrea să contribuie
cu mai mult. În cadrul FCPH suntem responsabili ca proiectele
susținute să primească fondurile și să ducă la sfârșit activitățile
propuse.
2. Fundația Comunitară este un vehicol al colaborării.
Schimbarea durabilă o putem obține nunai împreună, de aceea
dezvoltăm activități în parteneriat cu cei mai activi actori din
comunitate, cu care împărtășim dorința de a colabora pentru o
comunitate mai bună.
3. Fundația Comunitară propune cele mai noi și eficiente
programe de implicare în comunitate.
Suntem conectați la rețeaua națională și internațională de Fundații
Comunitare, prin Programul Național de Fundații Comunitare dezvoltat
de Asociația pentru Relații Comunitare, și prin Federația Fundațiile
Comunitare din România. Colaborăm pentru a adapta cu succes în
plan local cele mai noi programe de dezvoltare a filantropiei, care au
adus rezultate în Europa și în lume.
Actele de generozitate si altruism cresc starea de fericire, iar
Aristotel spunea ca fericirea noastra depinde de noi. Generozitatea
schimba vieti, atat a celor care doneaza cat si a celor care primesc, si
ne face mai fericiti. Asa ca nu ezitati sa va implicati, sa puneti intrebari,
sa urmariti cum au evoluat cauzele pe care le-ati sustinut. Încet, încet,
așa creăm o lume mai bună împreună, chiar aici, la noi acasă!

implică-te în comunitatea ta

Chiar dacă nu putem schimba lumea, fiecare dintre noi ne dorim să
trăim într-o lume mai bună!
Imaginează-ți dacă ar exista o modalitate prin care să îți poți direcționa
ajutorul și donațiile pentru a rezolva problemele cu care comunitatea
ta se confruntă!
Fundația Comunitară Prahova te ajută să găsești cele mai bune
răspunsuri și îți oferă mecanisme prin care poți face o schimbare în
județul tău!
1. Fii partener pentru dezvoltarea unui fond tematic.
Poți contribui la un fond tematic, alături de alți donatori interesați
să aducă o schimbare în același domeniu! Poate fi un fond pentru
educație, un fond de burse sau un fond pentru inițiative comunitare.
2. Creează un fond cu numele tău sau al companiei tale.
Poți să creezi un fond nominal, cu numele tău sau numele companiei
tale! Fundația Comunitară Prahova oferă servicii de consiliere în
filantropie prin care aflăm împreună care este proiectul sau domeniul
cel mai potrivit de implicare pentru tine sau compania ta!
3. Donează-ți ziua de naștere.
Susține o cauză în care crezi și oferă-ți o zi de naștere lipsită de
clichee! Poți alege una dintre cauzele susținute de Fundație sau poți
propune o cauză nouă.
4. Participă la evenimentele noastre.
Poți susține alături de alți donatori proiecte de încredere. Lucrăm
pentru a identifica cei mai buni leaderi pentru initiative locale, ONGuri și cele mai importante nevoi.
www.fundatiacomunitaraprahova.ro

Strategia Fundației Comunitare Prahova

2017 - 2025

Fundația Comunitară Prahova a început procesul strategic în anul 2016
sub îndrumarea colegilor de la Asociatia pentru Relatii Comunitare si a
lui Stefan Cibian. După o analiza a domeniilor de interes pentru fiecare
membru participant, au fost selectate 10 domenii importante pentru
Fundația Comunitară Prahova (Patrimoniu, cultură, sport și petrecerea
timpului liber; cetățenie activă și dezvoltarea societății civile; educație,
tineret și capital uman; sănătate și mediu; generozitate; dezvoltare rurală;
dezvoltare economică și antreprenoriat; calitatea managementului
public; grupuri vulnerabile; dezvoltarea Fundației Comunitare Prahova).
Fiecare domeniu a fost analizat si dezbătut, organizându-se o
întâlnire pentru fiecare domeniu. La fiecare întâlnire au participat atât
membri boardului, echipa executiva, cat si persoane din comunitate
relevante pentru fiecare domeniu.
În cadrul celor 10 întâlniri la care s-au discutat problemele, cauzele,
ce este bine în comunitate și ce putem îmbunătății, dar si care sunt
stakeholderii si proiectele relevante pentru fiecare domeniu in parte.
De-a lungul anului 2017 au fost organizate mai multe consultări
cu comunitatea interesată de dezvoltarea și implicarea în proiecte
prahovene. Aceste consultări au fost realizate prin trei modalități:
întâlniri 1 la 1 cu sponsorii fundației, o întâlnire de tipul world caffe cu
grantee și un chestionar online realizat pentru toate persoanele care
au participat la evenimentele și programele Fundației în cei 5 ani de
funcționare. În total au fost realizate 15 de interviuri/ întâlniri 1 la 1, la
world café au participat 20 de persoane, iar chestionarul online a fost
completat de 60 de persoane.

La finalul procesului strategic, Fundația Comunitară Prahova a realizat un
set de obiective pentru următorii 7 ani:
1. Fundația Comunitară Prahova va contribui la dezvoltarea societății
civile din Prahova prin identificarea, susținerea, promovarea liderilor și
ONG-urilor din comunitate.
2. Fundația Comunitară Prahova va contribui ca județul Prahova să devină
o comunitate în care tinerii și copiii sunt susținuți în procesul dezvoltării,
beneficiază de sprijin pentru promovarea și cultivarea inițiativelor.
3. Fundația Comunitară Prahova va contribui la creșterea numărului de
inițiative locale de mediu, înfrumusețare urbană, design urban, dezvoltare
și activare a spațiilor verzi.
4. Fundația Comunitară Prahova își propune să dezvolte spiritul
filantropic în județ atât prin crearea de oportunități pentru donații mici,
medii și mari, cât și prin activități inspiraționale pentru încurajarea
actului filantropic.

www.faptebunecaredainuie.ro

fapte bune care dainuie
„Fapte bune care dăinuie” este un program inițiat de OMV PETROM și
dezvoltat în colaborare cu Fundația Comunitară Prahova.
Prin acest program ne-am propus să ajutăm la dezvoltarea a două
comunități rurale din județul Prahova, în comunele Telega și Gornet,
prin crearea a două structuri ale societății civile, Centre de Resurse ale
Comunității (CERC). Investim, astfel, în organizații locale, care asigură
dezvoltarea pe termen lung a celor două comunități, organizații prin
care potențialul și resursele locale sunt valorificate și promovate în
beneficiul întregii comunități.

„Fapte bune care dăinuie” este un program inițiat de OMV PETROM și dezvoltat în colaborare cu
Fundația Comunitară Prahova.

Proiectele implementate de catre cele 2 asociatii in cursul anului III al
Fondului Fapte Bune
care dainuie:
Asociatia Micilor Producatori Gornet a implementat un proiect ce imbina
educatia si mediul, deoarece au reusit sa modernizeze curtea scolii din
comunitate. Alaturi de zeci de voluntari ai OMV Petrom, din comunitate,
elevi si profesori, au fost plantati pomi ornamentali si noi obiecte
de mobilier de gradina in curtea scolii, astfel incat spatiul de recreere
al copiilor a devenit unul placut. In acelasi timp, membrii asociatiei au
inteles importanta unei imagini si a unei identitati vizuale si din acest
motiv a fost inceput un proces prin care asociatia va avea un nou logo,
site si materiale de prezentare. Procesul de branding este facilitat de
catre Fundatia Comunitara Prahova si Bogdan Ionita, designer. Procesul
de branding va fi terminat in cursul anului 2018.
Asociatia Aurul Negru Telega a implementat pe parcursul anului scolar
2017/2018 proiectul “ O sansa in plus”, program prin care 20 de elevi
de clasa a VIII din Telega au desfaurat activități pentru pregătirea
examenelor și testărilor naționale, activități extrașcolare și de dezvoltare
personală, precum și activități de consiliere pentru elevi și părinți. Elevii
au fost alesi in urma unui proces de selectie si a unor criterii impuse de
asociatie. Titi cei 20 de copii ce au desfaurat programul au luat testarea
nationala.

Comunității Prahovene

de bine despre prahoveni

Prahova.stiintescu.ro

fondul științescu
Știintescu este un fond de finanțare a proiectelor educaționale prin
care ne dorim să stârnim paiunea copiilor pentru științe, technologie,
inginerie și matematică. Educația de tip STEM (știință, tehnologie,
inginerie și matematică) reprezintă o abordare interdisciplinară, ce pune
accent pe tehnologie și inovare.
De cunoștințele în științe, tehnologie, inginerie și matematică
depinde capacitatea noastră de a dezvolta produse mai noi și mai
eficiente, de a ne îmbunătăți sănătatea, de a găsi surse de energie mai
curate și mai eficiente, de a proteja mediul etc. Credem că apropierea
deliberată și “senină” a elevilor către aceste domenii, apropiere pe care
vrem să o facilitam prin acest program, este un prim pas spre un viitor
în care vrem să privim cu încredere.
Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation
și în alte zone din țară: București, Sibiu, Iași, Cluj, Brașov, Bacău, Țara
Făgărașului, Oradea, Mureș, Odorheiu Secuiesc și Galați, prin competiții
similare de proiecte, desfășurate de fundațiile comunitare locale.
Programul este implementat în județul Prahova de Fundația Comunitară
Prahova, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Federatia
Fundatiilor Comunitare din Romania și cu sprijinul partenerilor locali.

Un fond precum Științescu poate aduce din nou în lumină științele STEM și
astfel să contribuim la formarea unei noi generații de copii. Impactul unui
astfel de program este unul pe termen lung și din acest motiv ne dorim
să dezvoltăm o comunitate a pasionaților de tehnologii. În același timp,
pentru noi, este foarte important faptul că putem contribui la promovarea
activităților extracurriculare și nonformale din instituțiile de învățământ
din județ.
Prima ediție ne-a oferit șansa să avem proiecte din Ploiești, Urlați,
Câmpina, Lapoș și Slănic. În același timp, proiectele finanțate au cuprins
domenii precum robotica, chimie, fizică, electronică, printare 3D, astrofizică
și astronomie.
Peste 500 de copii și 47 de profesori au fost implicați în activitățile
primei ediții a Fondului Științescu Prahova. Descoperă toate proiectele
finanțate pe prahova.stiintescu.ro
Află cum te poți implica în noua ediție Științescu pe:
prahova.stiintescu.ro.

Cercul de donatori
Edițiile VII & VIII

Unul dintre evenimentele de tradiție, organizat bianual de către
Fundația Comunitară Prahova, este Cercul de Donatori Ploiești. ”Cercul
de Donatori” oferă persoanelor care doresc să determine o schimbare
socială, oportunitatea de a se implica împreună pentru un impact vizibil
și vizează crearea unei comunități conectate, cu oameni ce vor să susțină
financiar proiecte sustenabile în care cred.
Alături de membrii Cercului de Donatori am organizat in 2017
două ediții a celui mai important eveniment de strângere de fonduri
din Prahova. Edițiile VII & VIII au adus împreună peste 100 de donatori
individuali, care împreună au susținut 6 proiecte de impact cu o finanțare
totală de 26.800 lei.
www.cerculdedonatoriploiesti.ro

www.cerculdedonatoriploiesti.ro

CERC

Proiectele susținute în cadrul celor doua ediții ale anului 2017 au fost:
Liliana Maxim Minculescu și Cristi Minculescu, alături de Grupul Pentru Tine o susțin
pe Maria Radea, o femeie săracă din Comarnic, ce s-a trezit cu casa arsă aproape de
începerea iernii. Cu ajutorul primit de la primărie nu a putut reface casa, iar în acest
moment, ea, fiica și nepoțica de 4 ani stau pe la vecini. Grupul Pentru Tine o ajută și va
fi lângă ea până va termina casa. Până în prezent au reușit să facă fundația, iar banii
mobilizați la Cercul de Donatori au cumpărat grinzi și de scândură pentru construcția
pereților și a acoperișului.
Masa Saracilor Ploiesti este o inițiativă la nivel național, începută în Cluj Napoca, iar
din 2016 implementată și în Ploiești cu sprijinul Parohiei Buna Vestire, care oferă spațiul
necesar voluntarilor pentru a găti o masă caldă pentru 170 de persoane în fiecare
weekend. Masa este distribuită în oraș tot cu sprijinul voluntarilor, care pun mașini
la dispoziție. Din banii mobilizați la Cercul de Donatori a fost achizitionată aparatură
profesională de bucătărie pentru a putea face față volumului mare de mâncare.
Lidia Stoica este psiholog (specializarea psiho-oncologie) și coordonează singurul grup
de suport al persoanelor diagnosticate cu cancer, proiectul Restart la viață găzduit de
Fundația Policlinici Sociale Regina Maria. Grupul suport este o modalitate de a intermedia
contactul și schimbul de experiență al supraviețuitorilor și co>supraviețuitorilor în
lupta împotriva acestei boli și se axează pe nevoia de sprijin și ajutor reciproc. Peste 60
de femei au participat activ la aceste întâlniri desfășurate în Ploiești și din ce în ce mai
multe se alătură grupului. Banii mobilizați la Cercul de Donatori au fost folosiți pentru
a forma două persoane ca facilitatori psiho-oncologi, care să coordoneze grupul de
suport din Ploiești pe termen lung, sub supervizarea ei.
Alexandru Matei, elev al Colegiului Tehnic „Elie Radu” din Ploiești, are 18 ani și nu a avut
niciodată camera lui. Părăsit de mamă, numai cu un tată bolnav de tromboflebită, Alexandru
se confruntă cu multe probleme de sănătate și cauzate de sărăcie. Luna aceasta a ieșit din
spital, după un transplant de rinichi donat de tatăl său. De-a lungul timpului, Alexandru
împreună cu tatăl său au reușit să construiască 2 camere din BCA, lângă camerele din chirpici
în care locuiesc. Nu mai au posibilitatea să termine acoperișul pentru a se muta din toamnă.
Din banii mobilizați am reușit să cumpărăm OSB, geamuri, obiecte sanitare și mobilă pentru
camera lui Alexandru.
Asociația Zâmbet de Copil convinge de 11 ani să vină în România Caravana Stomatologică
mobilă din Italia, împreună cu specialiști voluntari italieni. Aceștia tratează gratuit
copiii instituționalizați și din familii nevoiașe (cazuri sociale), cu și fără dizabilități,
sau infestați cu HIV, care primesc greu înțelegere în cabinetele stomatologice. În vara
anului 2017 au revenit pentru a treia oară în Prahova, iar Antonela Ioniță are nevoie de
susținere pentru materialele stomatologice și combustibil pentru tratarea celor 1000
de copii din Prahova cu nevoi speciale.
Dana Ocioiu susține cât de mult poate terapia ABA pentru băiatul ei și pentru alți copii
pe care îi ajută prin Asociația Curcubeul Autismului. Terapia ABA este un sistem de
învăţare bazat pe recompense, care îşi propune să modifice comportamentul copilului
cu autism în mod sistematic şi intensiv. La Cercul de Donatori am ajutat-o împreună să
strângă fondurile necesare pentru a forma doi specialiști în terapie ABA, care vor lucra
cu copii din asociație, reducând astfel costurile părinților, iar un numar cât mai mare
de copii cu autism să beneficieze de cât mai multe ore de terapie ABA.

www.mic.fundatiacomunitaraprahova.ro

Maratonul de Implicare Creativă
m.i.c. (maratonul de implicare creativă) este o iniţiativă care își propune
sprijinirea activă a comunității prin design. Grupul creativ este alcătuit
din designeri, arhitecți, artiști, pasionați de frumos și implicați în a
schimba lumea în mai bine.
Ţinta maratonului îl constituie asociațiile non guvernamentale, care prin
această întâlnire au putut beneficia de un pachet de servicii de design
personalizat. Maratonul se va desfășura s-a desfășurat pe parcursul a 3
zile timp în care 15 creativi au răspuns brief-urilor a 5 asociații.
Organizațiile non guvernamentale selectate:
Asociația
Asociația
Asociația
Asociația
Asociația

Curcubeul Autismului Prahova
Overland for Smile – Zambet de Copil
Județeană de Rugby Prahova
Pomul Comorii
Iubesc Ploieștii

www.fundatiacomunitaraprahova.ro/maratonul-curateniei

Maratonul Curateniei –
powered by JYSK Romania
Oamenii cărora le pasă de comunitate nu stau cu mâinile în sân, ci
acționează atunci când vine vorba de a face o faptă bună sau de a da
un exemplu celorlați.
Așa s-a întâmplat pe 8 septembrie atunci când echipa Fundației
Comunitare Prahova și angajații Jysk Romania care, alături de 160 de
voluntari din Prahova (Liceul Victor Slavescu – Ploiesti, scolile din
Tariceni si Sirna, CS Aurora Baicoi si alti oameni care au vrut sa ia parte
la aceasta provocare) au organizat un maraton al curățeniei.
Acțiunea a vizat trei locații din Prahova și anume Poiești, Câmpina
și Valea Doftanei. S-au strâns zeci de saci plini ochi cu fel de fel de
deșeuri, de la cele mai banale hârtiuțe, până la materiale plastice
(caserole, pet-uri, pahare, etc.) aruncate aiurea. Acest lucru a venit ca
o certitudine a faptului că avem nevoie de o comunitate mai curată.
Iar exemplul oferit de voluntari sperăm să nu rămână doar la stadiul
de imagine frumoasă și corectă, ci să prindă contur prin atitudinile
schimbate ale celor care vor conștientiza cât de bine ne este într-un
mediu mai curat

ploiesti.8-i.ro

8 peste program pentru o cauză bună
8 ore peste program pentru o cauză bună este o seară de lucru pentru
profesioniști din diverse domenii. Între 7 seara și 3 dimineața, cinci
echipe de voluntari specializați în marketing, comunicare, vânzari,
programare, design, resurse umane sau management rezolvă cinci teme
punctuale propuse de organizații non-profit din Ploiesti. Evenimentul
a fost organizat pentru prima dată acum zece ani la Amsterdam, iar
în România prima ediție a avut loc în 2014. Printre orașele în care se
organizează 8i în fiecare an se numără: San Francisco, Cairo, Istanbul,
Londra sau Rio De Janeiro.
În Ploiești, evenimentul s-a desfășurat pentru prima dată în anul 2015
și a adunat 27 de voluntari specialiști care au rezolvat 3 teme punctuale
propuse de organizații non-profit. Implicarea voluntară a facilitatorilor,
voluntarilor și a organizațiilor a însumat peste 300 de ore, adică 7
săptămâni de lucru ale unui angajat cu normă întreagă.
Echipa de voluntari 8 ore peste program pentru o cauză bună 2017 a fost
formată din:
Fundația Comunitară Prahova – Mihai Raneti, Mihail Karaghiaur, Toma
Ana Maria, Beatrice Dumitrache, Ada Moroianu
Asociația Județeană de Rugby Prahova – Zinveliu Marius, Corina Petcu,
ovidiu Niculescu, Filip Georgiana
Asociația Overland for Smile – Cătălin Avram, Daniela Burlacu, Elena
Jigaila, Corneliu Moraru, Luiza Bunbanac
Asociația Curcubeul Autismului Prahova – Cristina Moraru, Bogdan
Podoiu, Daniel Voica, Cătălin Vasile
Asociația Iubesc Ploieștii – Dragos Schiopu, Oana Birlog, Teodora
Teodorescu, Emilia Badea, Ana Stăniloae

www.fundatiacomunitarăprahova.ro/speak-in-public

keep calm and speak in public
Prin proiectul „Keep Calm and Speak in Public!”ne-am dorit să venim în
completarea eforturilor profesorilor și elevilor de a crea oportunități
de dezvoltare și de valorificare a potențialului pe care tineri de liceul
îl manifestă.
Prin Cursurile de Vorbit în Public ne-am dorit să creștem a stima de sine
a elevilor, încrederea în forțele proprii, si sa ii sprijinim in dobândirea
de abilități necesare pentru a atinge performanța în orice domeniu ar
dori să se implice după terminarea liceului sau chiar în timpul liceului.
Dicție, comunicare verbală și nonverbală, managementul timpului,
tehnici de persuasiune si de influențare, brandingul personal, etc.,
abilitati foarte importante pentru un profesionist in orice domeniu.
Am început acest proiect in 2015 alături de un grup de voluntari OMV
Petrom prin organizarea a două cursuri de vorbit în public în Băicoi și
Urlați. În 2016 am organizat noi cursuri la Colegiul Național „Nicoale
Grigorescu” din Câmpina, dar și prima tabără de vorbit în public. În
urma cursurilor au fost create și susținute 2 Cluburi de Vorbit în Public.
Clubul din cadrul Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina
funționează sub îndrumarea doamnei profesoare Anca Grigore, dar
și cu ajutorul elevelor Andra Andreescu și Bianca Nichitoiu. Elevii se
întâlnesc în fiecare vineri pentru a pune în practică lucrurile învățate
la cursuri și să exerseze tehnici de vorbit în public.
Clubul de Vorbit în Public din cadrul Liceului Teoretic ‚Brâncoveanu
Vodă” din Urlați își menține activitatea încă din 2015, elevii întâlninduse în fiecare vineri. O dată pe lună, Claudius Dociu și voluntarii OMV
Petrom și FCPH participă la una dintre întâlnirile clubului pentru a le
arăta noi exerciții și tehnici de vorbit în public.
Cea de-a doua ediție a Taberei de Vorbit în Public a avut loc in luna
iunie 2017 și au participat 20 de elevi (11 de la Urlați și 9 de la Câmpina).
Tabăra a fost organizată cu sprijinul CERC Băicoi.
Povestea merge mai departe!

proiecte găzduite
fondul VIS
În fiecare an în decembrie Consiliul Județean al Elevilor organizează
„Party VIS” – un concurs de talente pentru liceeni din întreg județul
Prahova, eveniment filantropic prin care sunt susținute proiecte ale
profesorilor și elevilor din județul Prahova. În 2017 au fost susținute 3
proiecte cu o valoare totală de lei.

PIFF
Festivalul Internațional de Film Ploiești aduce, în fiecare an, pe marile
ecrane din Ploiești, cele mai noi și captivante scurtmetraje din toată
lumea. Este unul dintre cele mai importante evenimente culturale
internaționale ale Ploieștiului.
Pentru câteva zile, Ploieștiul se transformă într-un hub cultural,
datorită programului divers, original și consistent. Acesta găzduiește
o competiție internațională de scurtmetraje ce aparțin genurilor
fantasy, thriller, horror și science fiction. În plus, programe tematice
inedite, masterclass-uri, întâlniri cu regizorii veniți din toată lumea și
evenimente speciale și incitante îi așteaptă pe cei care vor participa
la festival.

Licitație caritabiă de brazi ecologici
Scopul acestei licitații este de a strânge fonduri pentru a îi premia
pe toți elevii care au participat la prima etapă a celei de-a X-a ediție
a Concursului “Gândește verde, gândește curat” (Brăduțul ecologic).
Licitația a fost organizată online pe pagina de facebook a Fundației
Comunitare Prahova în perioada 14.12.2017 – 17.12.2017, iar fiecare
brăduț a avut o valoare fixă de 100 lei. La finalul licitației 2 brăduți au
fost cumpărați, iar copiii de la Școala Gimnazială Potigrafu și Școala
Gimnazială „Mihai Eminescu” din Ploiești au primit o mică recompensă
pentru munca depusă.

Federația Fundațiilor Comunitare din România
O fundație comunitară pornește din pași mici. Dintr-o întâlnire la bloc,
pe o stradă, pe o bancă în parc sau la birou. E o întâlnire între oameni
care vor să se întâmple mai multe lucruri bune în orașul lor, care
adună alți oameni și resurse pentru a construi un sistem de implicare.
O comunitate.
Sunt peste 2.000 de fundații comunitare în lume și 16 fundații
comunitare în România: Alba, Bacău, Brașov, București, Cluj Napoca,
Covasna, Dâmbovița, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea,
Prahova, Sibiu, Timișoara și Țara Făgărașului.
Toate au pornit de la întâlniri între oameni și au mers mai departe.
Au pus la aceeași masă companii, ONG-uri și grupuri de inițiativă, idei
de proiecte cu resurse care să le pună în practică sau voluntari cu
expertiză care susțin o cauză. În ultimii șase ani, fundațiile comunitare
din România au colectat fonduri și au oferit finanțări în valoare de
peste 11 milioane de lei, către mai mult de 1.500 de organizații, grupuri
de inițiativă, indivizi sau proiecte comunitare. Rezultatele lor sunt din
ce în ce mai mari.
De aceea, în 2012, a apărut Federația Fundațiilor Comunitare din
România pentru a oferi membrilor săi reprezentare la nivel național, o
viziune comună, acces la fonduri sau instrumente de dezvoltare.
Fundația Comunitară Prahova face parte din FFCR din anul 2015.

buget

cheltuieli

Total buget 451262 lei

Total cheltuieli 395653 lei

395653 lei
451262 lei

raportul auditorului financiar

Granturi acordate / domeniu
Cultura si arta
Alt domeniu
Sport
Diversitate
Sanatate
Domeniu social si incluziune sociala
Spatii publice si comunitare
Mediu si biodiversitate
Democratie si participare civica
Educatie
TOTAL

2013-2016
RON		
7185		
64545		
5650		
1500		
10011		
85395		
51700		
4516		
7650		
48972		
287124		

Nr. Granturi
5
6
3
1
4
11
10
3
5
22
70

2017
RON		
1750		
0		
0		
0		
0		
58005		
0		
20250		
0		
84056		
164061		

Nr. Granturi
1
0
0
0
0
8
0
1
0
15
25

2013-2017
RON		
8935		
64545		
5650		
1500		
10011		
143400		
51700		
24766		
7650		
133028		
451185		

Nr. Granturi
6
6
3
1
4
19
10
4
5
37
95

Listă cheltuieli 2017
Cheltuieli
Tipuri de cheltuieli
I*. Granturi acordate
II**. Proiecte comunitare
III***. Evenimente, seminarii, conferințe, întâlniri (protocol, cazare);
IV. Comunicații (telefon, internet, poștă, curierat, publicații, publicitate, Facebook Ads)
V. Echipamente și bunuri de folosință îndelungată (mobilier, laptopuri, imprimante etc.), softuri, licente;
VI. Costuri birou (chirii, consumabile, utilități);
VII****. Transport și cheltuieli de deplasare (cazare, diurnă) personal, voluntari etc.;
VIII. Personal de programe;
IX. Personal administrativ;
X.***** Servicii (consultanți, traineri, experți, servicii legale, audit, contabilitate etc.) si taxe de participare,
fee de promovare;
XI. Comisioane bancare;
Alocări fond de rezervă
Alocări endowment
Total annual

Sume lei
262016
51489
15050
9248
1010
9618
2655
1256
34418
8098
795
0
0
395653

Granturi acordate în anul 2017
Fondul Artsani
Cercul de Donatori

Fondul VIS
(voluntariatimplicaresustenabilitate)
Fondul Stiintescu
Prahova

Fondul Fapte bune
care dainuie OMV
Petrom
Initiative diverse din
comunitate

Familia Ungureanu
Asociatia Niciodata Singur
Asociatia Zambet de copil
Matei-Pîslaru Alexandru-Georgian
Stoica Lidia
Cristina Mlesnite - Pop
Colegiul Elie Radu
As ProTrans
Liceul Mizil

Sustinere sociala familie monoparentala
Fularul de la bunica
Caravana caritabila stomatologica
Impreuna pentru Alexandru
Restart la viata
Masa Sarcilor
De la prieten la prieten
Demaraj spre responsabilitate sociala si
profesionala
Impreuna reusim

15297
2750
4400
7558
3400
3900
1080
1920

Asociatia ROI
Colegiul Brancoveanu Voda Urlati
Scoala Lapoș
As. Colegiul Economic Virgil Madgearu
Fundatia ZAMOLXES
Asociatia Parintilor Colegiul National I L Caragioale
Ploiești
As Iubesc Ploiestii
Colegiul tehnic Lazar Edeleanu
Colegiul Elie Radu
Liceul teoretic Serban Voda Slanic
Asociatia Cerc Aurul Negru Telega
As Micii producatori Gornet

Stiinta cool
Laboratorul STEM
Pe urmele lui De ce
SMART Kids & Teens
Vreau sa stiu astronomie
Generatia digitala
Transport curat viata sanatoasa
ROBOCER
De la experiment la pasiune

4750
11000
5000
10205
10687
12000
10000
5600
6108
3900

O sansa in plus
Green for all

20250
20250

Mihu Daniel
Maria Radea
Nistor Janina
Nistor Gabriela

Volum de poezii
Grupul „Pentru tine”
Scoala Potigrafu
Scoala Mihai Eminescu

1750
450
100
100
164061

1606

Cazuri medicale

Proiecte comunitare

Panait Alexandra
Popescu Mihaela

Keep calm and speak in public
Ploiesti International Film Festival
Maraton de Implicare Creativa
Maratonul Curateniei by JYSK Romania
Fapte bune care dainuie

15 000
82 955

14303,51
6820
603
28174,73
1587,96

mulțumim
FINANȚATORILOR ȘI PARTENERILOR NAȚIONALI care susțin dezvoltarea a filantropiei strategice:
- Asociația pentru Relații Comunitare;
- Fundația Româno-Americană;
- Fundația Charles Stewart Mott.
SPONSORILOR ȘI PARTENERILOR care aduc o schimbare în comunitate prin investiții strategice
pentru rezultate pe termen lung:
-OMV Petrom
-BRD
-ARTSANI
-LEDMAX
-BOCRIS
SPONSORILOR ȘI PARTENERILOR PRAHOVENI împreună cu care transformăm faptele bune din
acțiuni întâmplătoare în obiceiuri de viață:
Evotracking GPS, ROENGG Consulting, Mioritic Media Consulting.
PARTENERILOR NAȚIONALI alături de care învățăm și oferim cele mai bune programe de implicare
în comunitate: Federația „Fundațiilor Comunitare din România”, Fundațiile Comunitare din Alba,
Bacău, Brașov, București, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc,
Oradea, Sibiu, Țara Făgărașului, Timisoara.
PARTENERILOR LOCALI care ne sunt alături în cadrul evenimentelor și programelor, împreună cu
care am reușit să creăm momente de neuitat
AFI Palace Ploiești, Asociația pentru Inițiativă și Dezvoltare Continuă, Casa Corpului Didactic
Prahova, Consiliul Județean Prahova, Claudius Dociu, Consiliul Judetean al Elevilor Prahova,
Costache Daniel, Helen Film, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Mehrzad Moghazehi,
Primăria Ploiești, Sorin Petculescu fotografie comercială, Observatorul Prahovean, Unelte pentru
Dezvoltare
DONATORILOR INDIVIDUALI, oameni cărora le pasă și care ne inspiră mereu cu implicarea lor în
susținerea cauzelor locale
ASOCIAȚIILOR ȘI GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ care schimbă comunitatea în care trăim prin
activitățile lor: Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Aurul Negru, Asociatia Micilor
Producatori Gornet.

Gala Comunității Prahovene
de bine despre prahoveni

Email : initiativa@fundatiacomunitaraprahova.ro
Web : www.fundatiacomunitaraprahova.ro
FB : facebook.com/FundatiaComunitaraPrahova
Adresa : Str. Maramureș, nr 12 Ploiesti
Prahova - Romania

